
 
 

 

CURSOS DA FORMA SUBSEQUENTE 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
 

A Diretoria do Instituto de Responsabilidade Social - Filhos da Terra e da 

Cooperativa de Ação Social - Consulcoop, instituições criadas pelas Leis nº 5.764 de 

16 de dezembro de 1971 e pela Lei 10.406/02, no uso de suas atribuições legais, 

tornam público o Edital de 3.000 vagas para o Processo de ingresso de alunos/as 

novos/as no ano letivo de 2021.2 nos Cursos da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (2021.2) na FORMA SUBSEQUENTE. 

As inscrições poderão ser realizadas pelas/os candidatas/os no período de 05 de 

Outubro a 15 de novembro de 2021, para o Campi de Entre Rios 
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  1. SOBRE O PROCESSO  

 
 A oferta das bolsas de estudos é realizado pela Diretoria de Educação da 

Consulcoop e pelo seu parceiro Instituto de Responsabilidade Social Filhos da Terra, 

aos quais cabem a responsabilidade de planejar, coordenar, executar e disponibilizar 

para divulgação todas as informações pertinentes, de acordo com o calendário 

específico e as providências cabíveis. 

 A oferta das bolsas de estudos para 2021.2 dos Cursos da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio na FORMA SUBSEQUENTE destina-se a candidatas/os 

que, até a data da sua matrícula nos cursos ofertados neste edital, tenham 

CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO (1º ao 3º ano). 

 Por conta da Pandemia da COVID-19 (conforme Medida Administrativa 08 da 

Consulcoop, que aprovou normas emergenciais e provisórias para o período de 

suspensão de atividades presenciais enquanto durar a pandemia). A Consulcoop 

disponibiliza 100% das vagas dos cursos contemplados neste edital para 

matrícula de candidatas/os selecionados/as por meio do Processo de Inscrição para 

2021.2, que será realizado excepcionalmente: 

a) em formato digital e não presencial; 

b) por meio de procedimento classificatório de Análise de Documentos; 

c) de maneira gratuita para todas/os as/os candidatas/os. 

 A taxa de inscrição será de R$ 160,99 (Cento e Sessenta Reais e noventa e nove 
centavos) a ser pago via boleto bancário, sendo este emitido no término da inscrição, 
com validade de até 10 ( dez ) dias úteis. 
 Não terão outras taxas a serem pagas mensalmente, apenas custo pessoal com 
itens de uso particular a ser custeado pelo próprio aluno/a em momentos de aulas 
práticas, se necessário. 
 A inscrição será validada somente após o pagamento da taxa citada no ITEM 
1.4 deste edital. 

 As regras para obter a isenção é: 
a) A isenção do pagamento da taxa citada no ITEM 1.4 se dará, somente aos 

moradores da cidade de Esplanada, sendo destinado 10% das vagas totais, 
totalizando 420 vagas( bolsas ); 

b) No ato da inscrição o candidato poderá marcar a solicitação de pedido de 
isenção, essa será análisada após o pagamento da taxa mencionada no item 
1.4; 

c) Sendo DEFERIDA o pedido de isenção, o valor pago pelo candidato será 
devolvido na totalidade na conta digital do Banco Consulcoop; 

d) Não será aceita conta em outros bancos para devolução do valor da taxa; 
e) O aplicativo do banco está disponível na Playstore, digitando Consulcoop 

Bank OU através do site www.bancoconsulcoop.com.br e clicar em abra sua 
conta; 

1.7 A inscrição para esse processo ocorrerá pelo sistema Google, logo, somente 
com conta GMAIL o interessado irá conseguir realizar a inscrição. 

http://www.bancoconsulcoop.com.br/


  2. SOBRE OS CURSOS E VAGAS  

 
 Objetivos dos Cursos: 

• Possibilitar a aquisição dos conhecimentos e habilidades previstas nos 

currículos; 

• Aprofundar os conhecimentos, possibilitando o aperfeiçoamento profissional; 

• Fornecer preparação básica para o trabalho e para a cidadania; 

• Desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico; 

• Aprofundar a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos 

processos produtivos. 

 Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Subsequente (de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 e do Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004) serão 

desenvolvidos de modo articulado com o Ensino Médio, na Forma Subsequente. 

 Os cursos integrantes deste edital têm duração de 2 anos, a depender do Projeto 

Pedagógico de Curso. 

 As vagas oferecidas para os Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio – FORMA SUBSEQUENTE – estão listadas neste edital. 

2.4.1. As aulas, eventualmente, podem acontecer também no turno oposto ao 

descrito neste Edital, conforme demanda de complementação de carga horária, 

aulas extras, reposições, atendimento ao/à estudante e da disciplina Educação 

Física. 

 O número de vagas apresentado refere-se ao mínimo de cada curso, podendo 

aumentar em função da redução do total de estudantes reprovados/as e/ou aumento 

do total de estudantes desistentes, sem ultrapassar os limites máximos 

determinados pelos respectivos Projetos Pedagógicos de Curso. 

 Para conhecer e obter mais informações acerca dos cursos oferecidos pelA 

Consulcoop na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Forma Subsequente, 

as/os candidatas/os poderão acessar o site de endereço eletrônico 

https://www.consulcoop.org 

 As/Os candidata/os inscritos para os Cursos da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, Forma Subsequente, serão convocadas/os em tantas chamadas 

quantas forem necessárias até o preenchimento total das vagas referentes a este 

Processo, observando-se a ordem de inscrição de acordo com as regras contidas 

neste Edital. 

 As convocações para matrícula das/os candidatas/os classificadas/os serão 
publicadas no site de endereço eletrônico https://www.consulcoop.org, em sua 
página principal, sendo de total responsabilidade do/a candidato/a, e/ou 
responsável, o acompanhamento através do chat contido na página inicial. 
 Ao inscrito poderá acompanhar através do chat o status de sua inscrição, colocando 
o nome completo e/ou cpf, caso já tenha pago a taxa descrita no ITEM 1.4. 

http://www.consulcoop.org/
http://www.consulcoop.org/


  3. SOBRE A DISTRIBUIÇÃO E OCUPAÇÃO DAS VAGAS  

 
 A ocupação das vagas ofertadas na oferta das bolsas de estudos integrais 2021 para 

cada curso será dada conforme os dois critérios de ingresso: 

a) exclusivamente por Ampla Concorrência, 

b) pessoas consideradas integrantes dos grupos LGBTQIA+, 

c) pessoas que informem não terem renda fixa, 

d) por Sistema de Cotas para estudantes de escolas públicas ou Pessoas com 

Deficiência + Ampla Concorrência. 

3.1.1. Toda/o candidata/o concorrerá por Ampla Concorrência. Sendo assim, as 

vagas da Ampla Concorrência poderão ser ocupadas por todas/os as/os 

candidatas/os, respeitando-se a ordem decrescente de inscrição. 

  4. SOBRE A INSCRIÇÃO  

 
4.1 Antes de efetuar a inscrição, a/o candidata/o deverá conhecer todo o Edital e 

certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

 A inscrição será feita, exclusivamente, no site https://www.consulcoop.org 

respeitando a data 05 de Outubro a 15 de novembro de 2021 

 Para realizar a inscrição neste Processo é OBRIGATÓRIO que a/o candidata/o 

possua conta de e-mail ativa. A conta de e-mail é imprescindível para o resgate de 

senha de acesso. 

 A inscrição e o acesso ao sistema online de inscrição no Processo serão 

condicionados ao CPF DA/O ESTUDANTE CANDIDATA/O. 

 O NÚMERO DO CPF SERÁ NECESSARIAMENTE DA/O CANDIDATA/O E NÃO 

DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. 

 Para realizar sua inscrição e concorrer ao Processo, a/o candidata/o deverá realizar 

todos os seguintes passos conforme indicado pelo sistema online de inscrição no 

Processo: 

I) Acessar o sistema online de inscrições do Processo, disponível no site de 

endereço eletrônico https://www.consulcoop.org; 

II) Criar um cadastro no sistema, informando o número de CPF da/o 

estudante candidata/o; 

III) Informar todos os dados pessoais solicitados da/o estudante candidata/o; 

IV) Informar a escolaridade e tipo(s) de estabelecimento(s) de ensino em que 

a/o candidata/o cursou todo o Ensino Fundamental e todo o Ensino 

Médio. 

V) Escolher o campus onde deseja estudar; 

VI) Selecionar o curso para o qual deseja se inscrever; 

VII) Inserir imagem digital do documento de Histórico Escolar e demais, na 

imagem devem estar legíveis as notas, o nome completo da/o 

candidata/o, carimbo e a assinatura da/o responsável pela escola 

http://www.consulcoop.org/


(Diretor/a ou vice-Diretor/a ou Secretário/a), em documento de papel 

timbrado. 

VIII) Acompanhar todas as demais ETAPAS. 

 NO ATO DA MATRÍCULA DE TODAS/OS AS/OS CANDIDATAS/ OS 

APROVADAS/OS (inclusive aquelas/es que realizaram inscrição com um dos 

documentos alternativos) SERÁ OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO 

DOCUMENTO DE HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena de não efetivação da 

matrícula. 

 Para este edital será aceito todas as documentações de forma online, devido a 

pandemia. 

 Todos as imagens digitais de documentos solicitados no sistema online de inscrição 

no Processo devem ser submetidas em formato de imagem digital conforme os 

seguintes requisitos: 

I. arquivos na extensão PDF; 
II. tamanho máximo de 5Mb (cinco megabytes) por arquivo; 

III. arquivos legíveis; 
IV. arquivos completos, sem cortes; 
V. frente e verso, caso se aplique; 

VI. todas as páginas, caso se aplique. 
 

 As informações fornecidas no sistema online de inscrição no Processo e o seu 

correto preenchimento são de responsabilidade da/o candidata/o, dispondo A 

Consulcoop do direito de excluir do Processo aquela/e que não preencher o sistema 

de forma completa, correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos, sem 

prejuízo de outras sanções legais. 

 Quaisquer alterações na inscrição poderão ser realizadas pela/o própria/o 

candidata/o, por meio de contato com a central de atendimento, somente durante o 

período de inscrição. Após o encerramento do período de inscrições não será 

permitida nenhuma alteração. 

 A inscrição da/o candidata/o implicará ciência e tácita aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 Todas/os as/os candidatas/os, no ato da inscrição, devem assinalar duas opções 

de curso (caso haja duas opções) para o mesmo Campus e Forma. A classificação 

geral da/o candidata/o se dará pela 1ª opção de curso. 

 A/O candidata/o somente será convocada/o para a sua 2ª opção, se: 

a) ainda não tiver sido convocada/o para o curso da sua 1ª opção; 

b) o curso para o qual escolheu em sua 2ª opção estiver com vagas 

remanescentes, ou seja, vagas não ocupadas após a convocação de todas/ os as/os 

os candidatas/os aptas/os em 1ª opção naquele curso. Nesse caso, a convocação 

das/os candidatas/os de 2ª opção obedecerá a ordem decrescente de classificação, 

observada a distribuição pelo sistema de reserva de vagas. 

4.8.2. Nos campi em que não há mais de uma opção de curso subsequente, a/o 

candidata/o concorrerá apenas no curso de 1ª opção. 



 Serão aceitas as inscrições realizadas até às 23h59min da data estabelecida no 

cronograma deste edital. 

4.9.1. A/O candidata/o somente poderá concorrer com uma única inscrição, 

independentemente do sistema de vagas. Se a/o candidata/o alterar a sua inscrição, 

serão consideradas apenas as informações mais recentes. 

 Em atenção ao decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, as/os candidatas/os que 

desejarem atendimento pelo nome social durante o Processo deverão encaminhar, 

no período previsto no cronograma deste edital, solicitação por e-mail para 

atendimentoconsulcoop@gmail.com, identificado no campo Assunto como 

“SOLICITAÇÃO - NOME SOCIAL”, contendo no corpo do e-mail as seguintes 

informações, idênticas às fornecidas no sistema online de inscrição no Processo: 

 Campus para o qual se inscreveu; 

 Curso escolhido como 1ª opção; 

 Curso escolhido como 2ª opção (caso haja); 

 Nº do cpf; 

 Nº do documento oficial de identificação; 

 Imagem digital do documento oficial de identificação; 

 Nome completo que consta do documento oficial de identificação; 

 Nome social completo; 
 

 NO CASO DE CANDIDATAS/OS MENORES DE IDADE, a solicitação de 

atendimento pelo nome social deve ser encaminhada pela/o sua/seu representante 

legal, contendo ainda no mesmo e-mail: 

I) imagem digital do Documento Oficial de Identificação da/o responsável legal 

(frente e verso, caso se aplique). 

 Cabe à/ao candidata/o a inteira responsabilidade de acompanhar a efetivação da sua 

inscrição. 

 Nas datas previstas no cronograma deste edital, as/os candidatas/os deverão 

verificar a confirmação de sua inscrição por meio dos documentos que serão 

publicados no endereço eletrônico https://consulcoop.org. 

 Caso identifique algum problema, a/o candidata/o deverá entrar com 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. 

4.11.3 A inscrição só será validada após o pagamento da taxa única citada neste 

edital. 

  5. SOBRE A ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO  

 
5.1 A validação para os cursos da Forma Subsequente será realizada por meio 

de Análise dos documentos anexados e do pagamento da taxa descrita no 

ITEM 1.4. 

 Será analisado todos os documentos anexados, e em caso de alguma dúvida, a 

equipe responsavel por fiscalizar este edital, entrará em contato com o candidato. 

mailto:atendimentoconsulcoop@gmail.com


 No caso das/os candidatas/os que tenham dificuldade de anexar os documentos no 

formato PDF e/ou pela falta de algum dos documentos solicitados, a inscrição será 

impugnada e valor do boleto devolvido. 

 Não serão homologadas as inscrições que: 

a) a(s) imagem(ns) do Histórico Escolar inserida(s) no sistema pela/o 

candidata/o não estejam legíveis, estejam incompletas ou fora dos 

requisitos descritos neste edital; 

b) o(s) documento(s) apresentem sinal de rasura. 

c) O não pagamento da taxa de inscrição. 

 A inserção das informações no sistema online de inscrição no Processo é de 

exclusiva responsabilidade da/o candidata/o ou seu/sua responsável legal. 

 Havendo divergência entre as informações prestadas, serão consideradas apenas 

aquelas constantes no documento de Histórico Escolar submetido pala/o candidata/o 

ao sistema online de inscrição no Processo. 

 Após a análise da documentação das inscrições será publicado o 

‟Resultado Preliminar de classificação‟ na data especificada no cronograma deste 

edital. 

5.4 Se no momento da matrícula da/o candidata/o aprovada/o for identificada 

divergência entre as informações inseridas pela/o candidata/o no sistema online de 

inscrição no Processo e aquelas contidas no documento físico do Histórico Escolar 

apresentado no ato da matrícula, a/o candidata/o perderá o direito à vaga, sendo 

convocada/o a/o próxima/o candidata/o em ordem de classificação. 
 

 

  6. SOBRE AS INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS  

 
 A/O candidata/o que identificar no Processo alguma situação que julgue incorreta 

poderá interpor recurso solicitando análise da situação para eventual correção. 

 A Interposição de recursos será feita EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema da 

central de atendimento por telefone 0800 888 1027, tendo atendimento de segunda 

a sexta-feira das 10h00 até 16h00, EXCETO em feriados nacionais e/ou estaduais 

e/ou municipal. 

 SOMENTE serão analisados os recursos enviados dentro dos períodos previstos 

para cada caso, conforme cronograma deste edital. 

 Os resultados das análises dos recursos serão divulgados nos documentos 

publicados no site de endereço eletrônico https://www.consulcoop.org, nas 

respectivas datas indicadas no cronograma deste edital. 

http://www.consulcoop.org/


8. SOBRE A CLASSIFICAÇÃO 

9. SOBRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

10. SOBRE A MATRÍCULA E AULAS PRÁTICAS 

 
 

 Na data prevista no cronograma deste edital, a/o candidata/o deverá verificar a 

„Lista PRELIMINAR de Inscrições Homologadas (confirmadas)‟ no site de endereço 

eletrônico https:www.consulcoop.org para verificar a sua inscrição e os seus dados. 

 A/O candidata/o que identifique que seu nome não consta na „Lista PRELIMINAR 

de Inscrições Homologadas (confirmadas)‟, ou cujas informações publicadas 

estejam incorretas, poderá interpor recurso solicitando a efetivação e/ou correção da 

sua inscrição. 

 A decisão final sobre os recursos interpostos contra a „Lista PRELIMINAR de 

Inscrições Homologadas (confirmadas)‟ será divulgada com a publicação da ‘Lista 

DEFINITIVA de Inscrições Homologadas (confirmadas)’ no site de endereço 

eletrônico https:www.consulcoop.org. 
 
 
 

 

 A classificação das/os candidatas/os será realizada por sistema eletrônico de 

computação da Consulcoop, e obedecerá à ordem decrescente das inscrições 

recebidas no sistema; 

 No caso de haver mais inscrições, além daquelas contempladas neste edital, os 

demais candidatos ficarão na lista de espera. 
 

 

 

 A lista completa de classificação e convocação para matrícula das/os candidatas/os 

aprovadas/os em primeira chamada será divulgada no site de endereço eletrônico 

https://consulcoop.org no período definido no calendário deste edital. 

 A chamada para matrícula assegura APENAS a expectativa de direito à vaga para a 

qual a/o candidata/o se inscreveu, estando sua matrícula ou seu registro acadêmico 

condicionado à verificação da Consulcoop da comprovação do atendimento dos 

critérios determinados neste edital e dos requisitos legais e regulamentares 

pertinentes. 

 É de responsabilidade da/o candidata/o informar-se sobre a lista de aprovadas/ os a 

ser divulgada pela Consulcoop, devendo permanecer atento aos Editais e 

comunicados, oportunamente publicados. 
 
 
 

 

 As datas do período de matrícula de cada campus serão divulgadas no site 

https://www.consulcoop.org no ato da publicação do „Resultado FINAL de 

classificação‟, conforme cronograma deste edital. 

7. SOBRE A HOMOLOGAÇÃO (CONFIRMAÇÃO) DAS INSCRIÇÕES 

http://www.consulcoop.org/
http://www.consulcoop.org/
http://www.consulcoop.org/
https://www.consulcoop.org/


 Quando do início das aulas, considerando os efeitos da pandemia no ano letivo de 

2020, as/os ingressantes dA oferta das bolsas de estudos integrais 2021.2 

inicialmente participarão de acolhimento pedagógico que ocorrerá por meio de 

atividades de recepção. A Consulcoop, bem como, cursos introdutórios 

extracurriculares em conformidade com os calendários acadêmicos de cada campus. 

 Somente será iniciado o curso escolhido pelo aluno, sendo constatado a quantidade 

minima de 30 alunos(as) inscritos. 

 Caso o curso escolhido pelo aluno/a não forme turma, será ofertado uma segunda 

opção ao inscrito, e caso não haja interesse, a inscrição será cancelada e possíveis 

valores devolvidos. 

 Aos inscritos para o campi Salvador, não será ofertado cartão de meia passagem até 

o término do ano letivo de 2022. 

 A partir da divulgação das datas do período de matrícula, os campi dA Consulcoop 

irão divulgar procedimentos próprios de segurança sanitária adotados por aquele 

campus para realização das matrículas. 

 Devido a pandemia do novo corona vírus, todo o processo será desenvolvido em 

forma virtual, ressalvando casos extraordinários. 

 Os campi PODERÃO solicitar submissão eletrônica prévia de imagens digitais da 

documentação necessária para matrícula, devendo, nesse caso, divulgar 

amplamente qual será o meio eletrônico aceito. 

 Nesses casos, a/o cadidata/o deverá atentar aos seguinte requisitos para as 

imagens digitais da documentação: 

I) arquivos na extensão PDF; 

II) tamanho máximo de 5Mb (cinco megabytes) por arquivo; 

III) arquivos legíveis; 

IV) arquivos completos, sem cortes; 

V) frente e verso, caso se aplique; 

VI) todas as páginas, caso se aplique. 

 Para efetivação da matrícula, não será OBRIGATÓRIO, no período determinado e 

divulgado pelo campus, toda a documentação listada no ITEM 

10.3.2.1 poderá ser apresentada presencialmente no Campus escolhido pelo aluno, 

que a/o candidata/o selecionou no ato de sua inscrição, devido a informação contida 

no ITEM 10.3.1 

10.4.1. Na ocasião, as informações e documentações submetidas ao sistema online 

de inscrição no Processo serão verificadas em comparação aos documentos 

originais apresentados presencialmente. 

 Para a efetivação da MATRÍCULA, serão necessárias as seguintes 

documentações da/o estudante candidata/o aprovada/o: 

I) Histórico Escolar completo do 1º ao 3º ano do Ensino Médio (1 fotocópia 

simples + o original, ou apenas 1 fotocópia autenticada); 

II) Certificado de conclusão do Ensino Médio (1º ao 3º ano) (1 fotocópia 

simples + o original, ou apenas 1 fotocópia autenticada); 



III) Documento Oficial de Identificação (fotocópia simples + o original, ou 

apenas 1 fotocópia autenticada); 

IV) CPF (1 fotocópia simples + o original, ou 1 fotocópia autenticada); 

V) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (1 fotocópia simples 

+ o original, ou apenas 1 fotocópia autenticada); 

VI) 01 (uma) foto 3x4 atual; 

VII) Comprovante de Residência atual (1 fotocópia simples + o original, ou 

apenas 1 fotocópia autenticada); 

VIII) Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, com 

comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 

anos (1 fotocópia simples + o original, ou apenas 1 fotocópia 

autenticada); 

IX) Prova de que a/o estudante candidata/o está em dia com suas 

obrigações militares (sexo masculino) para os maiores de 18 anos (1 

fotocópia simples + o original, ou apenas 1 fotocópia autenticada); 

 
 Não será efetivada a matrícula de estudante estrangeira/o sem o visto de 

permanência como estudante ou sem apresentar Registro Nacional de Estrangeiro 

(RNE) na condição de residência permanente, salvo os que são beneficiados por 

acordos de cooperação internacional. Em todos os casos mencionados neste item, 

os prazos de estada constantes nos documentos apresentados devem ser válidos. 

 
 São considerados Documentos Oficiais de Identificação: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Corpos de 

Bombeiros Militares, pelos Órgãos Fiscalizadores de Exercício Profissional (Ordens, 

Conselhos etc.), Passaportes, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteiras Funcionais do Ministério Público 

e Magistratura e Carteiras Funcionais expedidas por Órgão Público que valham 

como identidade na forma da Lei. 

 NÃO serão aceitos como Documentos Oficiais de Identificação: Certidões de 

Nascimento, CPF, Títulos Eleitorais, Carteiras Nacional de Habilitação (modelo 

antigo sem foto), Carteiras de Estudante, Carteiras Funcionais sem valor de 

identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 O Documento Oficial de Identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma 

a permitir, com clareza, a identificação da/o candidata/o e sua assinatura. 

 Não será aceita imagem digital de cópia do Documento Oficial de Identificação, 

ainda que autenticada. Nem será aceito o protocolo de emissão do Documento 

Oficial de Identificação. 

 A mera apresentação da documentação listada no ITEM 10.5 não significa imediata 

confirmação da matrícula, devendo a/o candidata/o aguardar o recebimento do 

comprovante de matrícula e a confirmação do pagamento da taxa de inscrição. 

 Caso as documentações apresentadas sejam identificadas como 

incompatíveis, incompletas, rasuradas ou falsas, será invalidada a aprovação 

da/o candidata/o no Processo e será impossibilitada a sua matrícula, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 



 É de responsabilidade da/o candidata/o, ou seu/sua representante legal se a/o 

candidata/o for menor de idade, 

a) informar-se sobre os períodos e sobre a documentação necessária para 

efetivação da Matrícula; 

b) a correta apresentação dos documentos e informações a qualquer etapa 

da matrícula; 

c)  A/O candidata/o que não realizar sua matrícula nos prazos determinados, 

perderá o direito à vaga. 

 No que tange a aulas práticas, ocorrerão em Salvador, Entre Rios ou na cidade do aluno, 

priori. Sendo estes agendados com a/s turma/s dos respectivos cursos. 

 A locomoção do aluno/a será de responsabilidade particular do inscrito, não tendo os 

responsaveis por esse edital, nenhuma responsabilidade de custeio para locomoção do/s 

aluno/s ou qualquer outro custo necessário para a realização de aulas práticas. 

 Assim também como materiais de uso particular, para possíveis aulas práticas, estes itens 

deverão ser de responsabilidade do inscrito. 

 Haverá possibilidade das aulas práticas ocorrem dentro do território onde o inscrito residir. 
 

  11. SOBRE A PERDA DE DIREITO A VAGAS  

 
 A QUALQUER TEMPO (desde o período de inscrições até mesmo após a realização 

de matrícula), as informações prestadas pela/o candidata/o serão verificadas e, caso 

sejam detectadas informações inverídicas, falsas, documentos adulterados e/ ou a 

não comprovação dos requisitos obrigatórios, à/ao candidata/o será imputado o 

procedimento administrativo cabível, sem prejuízo de eventuais sanções penais, em 

cada caso: 

 Será REALOCADA/O entre as vagas do Processo a/o candidata/o que: 

a)  tendo o seu curso não iniciado devido a falta de formação de turma. 

Nesse caso a/o candidata/o será realocada/o para à vaga correlar ao seu 

curso ou devida solicitação, seja de outra reserva de vagas ou da Ampla 

Concorrência. 

 Será DESCLASSIFICADA/O do Processo a/o candidata/o que: 

a) tenha praticado atos contrários aos regulamentos determinados para o 

Processo ou tenha utilizado de meios ilícitos para a sua participação no 

Processo, tais como falsidade documental, informações divergentes ou a 

prática de fraude para efetivação da matrícula. 

b) tendo sido convocada/o, não compareça ao campus para o qual 

concorreu à vaga para efetuar a matrícula dentro do prazo estipulado na 

Chamada publicada; 

c) tendo sido convocada/o para matrícula, não comprove, por meio do 

Histórico Escolar, ou documentos equivalentes conforme ITEM 10.5, a 

veracidade das Médias Finais Numéricas inseridas no sistema online de 

inscrição no Processo. 

d) não comprove documentalmente ser a/o candidata/o convocada/o para 

matrícula; 



e) em caso do candidato/a desistir, abandonar ou perder por acúmulos de 

faltas superior a 75% da totalidade da carga horária do semestre, este 

terá a matrícula cancelada; 

f) Na oportunidade do candidato/a optar pelo retorno às aulas, e sendo 

observado o ITEM E deste parágrafo, o candidato pagará mensalidade 

de R$ 77,00 ( Setenta e Sete ) reais, tendo essa taxa correspondente ao 

termpo que o Brasil passar em afastamento social devido a pandêmia do 

novo corona vírus, após esse período, pagará de mensalidade R$ 

154,00 ( Cento e Cinquenta e Quatro ) reais. 

g) Caso já seja aluno/a matriculado/a. 

 Terá a sua MATRÍCULA CANCELADA e seu direito à vaga vedado a/o 

candidata/o que: 

a) tenha identificada, a qualquer tempo, falsidade das informações ou 

documentações prestadas durante o Processo ou na Matrícula. 

b) Tenha, durante o curso, faltas superior a 75% de aproveitamento. 

c) Abandono 

 Ao/a candidata/o eliminada/o, desclassificada/o ou com matrícula cancelada será 

assegurado o direito à ampla defesa, mas não terá o valor pago devolvido. 
 

 

  12. SOBRE AS VAGAS REMANESCENTES  

 
 As/Os candidata/os convocadas/os para matrícula que não apresentarem toda a 

documentação exigida e o pagamento da taxa de inscrição no período estabelecido, 

ou que não comparecerem para efetivação da matrícula no período pré-determinado 

pelA Consulcoop, serão considerados desistentes e perderão o direito à matrícula, 

gerando vagas remanescentes. 

 As vagas remanescentes acarretarão tantas convocações quantas necessárias ao 

preenchimento das vagas estabelecidas no ANEXO II. 

 As vagas remanescentes serão preenchidas pelas/os candidatos/as que estiverem 

de acordo com a ordem decrescente de INSCRIÇÃO, conforme os seguintes 

critérios: 

a) A convocação para as vagas remanescentes ocorrerá dentre as/os 

candidatas/ os que estiverem na mesma condição de convocação da/o 

candidata/o que gerou a vaga (ampla concorrência, reserva para Pessoas 

com Deficiência ou sistema de cotas para estudantes de escolas públicas). 

b) As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes, quando 

houver, serão efetuadas a partir da data da matrícula de cada curso, através 

de publicação de lista de convocação pela/o Diretor/a Geral do campus, no 

site de endereço eletrônico https://consulcoop.org e na página eletrônica do 

próprio campus. 



c) Além da publicação das chamadas para preenchimento das vagas 

remanescentes no site de endereço eletrônico https://consulcoop.org as/os 

candidatas/os poderão, a critério da Diretoria Geral do Campus, ser 

convocadas/os, também, por meio de telefonema ou e-mail. 

12.1.3 Os cursos que permanecerem com vagas remanescentes, após a 

convocação de todas/os as/os candidatas/os aptas/os (em 1ª opção), deverão 

convocar as/os candidatas/os que optaram pelo curso em 2ª opção, conforme 

disposto neste edital. 

  13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E CONTATOS  
 

Para outras informações, a/o candidata/o deverá entrar em contato com A 

Consulcoop por meio de um dos seguintes contatos oficiais: 

Central de Atendimento ao Cidadão 

Telefone.: 0800 888 1027 

E-mail: atendimentoconsulcoop@gmail.com 

 
CAMPUS SALVADOR 
Avenida Engenheiro Oscar Pontes, Edifício Jequitaia S/N Calçada - Salvador Bahia – Cep 

40411-220 

 
CAMPUS ENTRE RIOS 
CEPROF – Professora Andrea Maria dos Anjos Carvalho – Entre Rios 

 
 
 
 
 

 
Salvador, 04 de outubro de 2021. 

 
 

 
DIEGO DE SOUSA PORTELA 

Diretor 

mailto:atendimentoconsulcoop@gmail.com


 

 

  ANEXO I – DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS  

ESPLANADA: 4.200 vagas / 3.000 

  ANEXO II – DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR CAMPUS  

 
Vagas oferecidas para os Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

FORMA SUBSEQUENTE 

 
CAMPUS CURSO TURNO VAGAS 

 
 
 
 
 

 
Esplanada 

Técnico em Enfermagem Noturno – Remoto 272 

Técnico em Administração Noturno - Remoto 272 

Técnico em Segurança do Trabalho Noturno - Remoto 272 

Técnico em Análises Clinicas Noturno - Remoto 272 

Técnico em Radiologia Noturno - Remoto 272 

Técnico em Farmácia Noturno - Remoto 272 

Técnico em Serviços Jurídicos Noturno - Remoto 272 

Técnico em Saúde Bucal Noturno - Remoto 272 

Técnico em Secretaria Escolar Noturno - Remoto 272 

Técnico em Agronegócio Noturno - Remoto 272 

Técnico em Logistica Noturno - Remoto 272 

   

   

TOTAL DE VAGAS 3000 



 

 
ANEXO III – CALENDÁRIO DA OFERTA DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

INTEGRAIS 2021 CONSULCOOP 

ETAPA PERÍODO LOCAL  

 
Publicação do Edital 

 
05/10/2021 

 
SITE 

https://consulcoop.org 

 

 
Período de Inscrições 

 
05/10 até 25/10 
05/10 até 15/11 

 
SISTEMA DE INSCRIÇÃO 

https://consulcoop.org 

 

 
Período para pagamento 

 
05/10 até 30/10 
05/10 até 20/11 

 

**** 

 

 
Resultado dos pedidos de Isenção 

 
26/10 
22/11 

 
SISTEMA DE INSCRIÇÃO 

https://consulcoop.org 

 

 
Publicação do 

RESULTADO    DEFINITIVO     de 

inscrições classificadas nas 

vagas. (Convocações da 3ª 

chamada de matrículas) 

 
 

 
20/11/2021 

30/11 

 
 

 
SITE 

https://consulcoop.org 

 

 
Início das aulas ( Liberação de 

atestado de matrícula e portal ) 

 
 

01/12/2021 
15/12/2021 

Campus 

(confira os procedimentos a serem 

divulgados com o resultado FINAL) 

 

 


